
   

38. Incentius fiscals per a produccions 

cinematogràfiques i de sèries audiovisuals. Ministerio 

de Cultura y Deporte. 

1. Tipus d’ajut:   

Nous Incentius fiscals per a les produccions cinematogràfiques i de series 

audiovisuals de ficció, animació o documental, degut a la nova redacció de 

l’article 36 de la “Ley del Impuesto de Sociedades” de manera que, augmenten 

les deduccions per inversió en producció cinematogràfica. 

El percentatge de la deducció per aquelles inversions en produccions 

espanyoles de llargmetratges  i curtmetratges cinematogràfics i de sèries 

audiovisuals augmentaran al 30% respecte del primer milió de base (abans 

era del 25%) i al 25% sobre l’excés del mencionat import (abans era del 

20%). 

2. Beneficiaris:  

Empreses que realitzin produccions cinematogràfiques i de sèries audiovisuals 

de ficció, animació o documentals. 

3. Modificacions  (elevacions) dels límits de deduccions: 

 El 85% per als curtmetratges. 

 El 80% per les produccions dirigides per una persona que no hagi dirigit 

o codirigit més de dos llargmetratges qualificats per la seva explotació 

comercial en sales d’exhibició cinematogràfica. El pressupost de 

producció no ha de superar els 1.500.000€. 

 El 80% en el cas  de les produccions rodades íntegrament en alguna de 

les llengües cooficials diferents al castellà que es projectin a Espanya 

en el mencionat idioma cooficial o subtitulat. 

 

 



   
 

 El 80% en el cas de produccions dirigides exclusivament per persones 

amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per 

l’òrgan competent. 

  El 75% en el cas de produccions realitzades exclusivament per 

directores. 

  El 75% en el cas de produccions amb un especial valor cultural i artístic 

que necessitin un recolzament excepcional de finançament segons els 

criteris que s’estableixin mitjançant Ordre Ministerial o en les 

corresponents convocatòries d’ajudes. 

  El 75% en el cas dels documentals. 

 El 75% en el cas de les obres d’animació el pressupost de producció del 

qual no superi els 2.500.000 €. 

 El 60% en el cas de produccions transfrontereres finançades per més 

d’un Estat membre de la Unió Europea i en les que participin productors 

de més d’un Estat membre. 

 El 60% en el cas de coproduccions internacionals amb països 

iberoamericans. 

 S’augmenta el % de deducció de la que podran beneficiar-se les 

empreses productores (inscrites en el “Registro Administrativo de 

Empresas Cinematográficas del ICAA”) que s’encarreguin de la 

execució d’una producció estrangera al 30% respecte del primer milió 

de base de la deducció i al 25% sobre l’excés del mencionat import. 

Anteriorment la deducció era d’un 20 %. 

 A més, el límit de 1.000.000 € es rebaixa a 200.000 € per a les 

despeses de reproducció i postproducció destinats a animació i efectes 

visuals realitzats en territori espanyol. També s’ha elevat el import 

màxim d’aquesta deducció, que ha passat de 3 a 10 milions d’euros per 

cada producció realitzada. 



   
 

4. Normativa aplicable:  

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19.  

Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de 

apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-2019. 

5. Altres dades d’interès :  

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/espacio-covid-

19/actualizaciones/medidas-especificas-cine-y-audiovisual.html 

https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:d2b6fd6c-c218-4dd9-9ac8-

dc342aa8ed22/4--faq-cine---incentivos-fiscales-def.pdf 
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